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1حسینی مقدمۀ استاد ضیاء
 

این باورند که زبان اول )ماادری  یاادگرفتنی نیسات، بلکاه انساان دارای تواناایی ذاتای زباانی  ان بر شناس زبان
ودیعاه گااشاته شاده و کاافی اسات کاه پاس از تولاد در میاان ه داناش در ذهان او با مجموعاه صاورت بهاست کاه 
ن داناش زباانی را بگشااید و قواعاد زباانی آپیرامون او، پنجاره مخازن های  گو  و  گفتخانواده  قرار بگیرد تا جامعه )

چناان پیچیاده اسات  نآوگرنه زباان  ،ها متبلور شودگو و  گفتتناسب فراوانی کاربرد عناصر زبانی در  هبو تدریج  هب
رفتارهاا را از بسایاری  ی کاههمانناد ساایر جانادارانیاد. آق ئن پیچیادگی فااآسالگی بر  که کودک توان ندارد در پنج

زباان  ماورد در کاه غریازه ناام دارد.  ای سازند، همان ویژگای می شیانهآپرستوها  دهند، مثالً  می بدون یادگیری بروز 
بقایااایی از هنااوز یااا  ،شااود ماای ایاان باورنااد کااه یااا زبااان اول وساایله ان باار شناساا زباندوم/خااارجی نیااز بساایاری از 

اصاطال  یااد  هباای  انادازه تواند قواعد زباان دوم/خاارجی را نیاز تاا می انی در ذهن انسان وجود دارد کهتوانش زب
 .بگیرد

را بایااد یاااد بگیااریم. باادان معنااا کااه بتااوانیم  ،مهاام ارتباااطی ۀ، ایاان پدیاادگو  و  گفااتامااا بایااد توجااه داشاات کااه 
یاااک رفتاااار اجتمااااعی مانناااد  ۀعهااادن از آ، و هااادف گو  و  گفاااتطااارف ساااخن، جایگااااه هاااای  باااه ویژگی  باتوجاااه

کلای  طاور  هو با آموز  زباانمیان پزشک/بیمار، کارفرما/منشی، خریدار/فروشنده، معلم/ گو  و  گفتپرسش/پاسخ، 
سات کاه ا نآگوناه ارتبااز زباانی مساتلزم  . ایانکنایمموضاوعی باا کسای بحا  درباارۀ یعنای  یم،یآره معنا برکاز ماا 

و دانااد،  دانااد و چااه نماای ماای عاااتی از موضااوع سااخن دارد، چااهانسااان بدانااد طاارف سااخن او کیساات، چااه اطال
دبساتانی، یاا نوجاوان  آماوز  دانشاست؛ ما برای انتقال یک مفهوم به  چقدر توانایی او برای درک موضوع سخن 

باا کاارگران در محایط  گو  و  گفات؛ کنیم اساتفاده نمایواژه و ساختار یکساان  دبیرستانی یا دانشجو از یک مجموعه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 استاد بازنشستۀ دانشگاه عالمه طباطبایی .1
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 ۀکارد همکاران در محیط دانشگاه یا با کارکنان فروشگاه تفاوت دارد. گویشاوران تحصایل دانشجویان و  کارخانه،
کم بار  ۀیاک جامعاا  ،گااهی دارناادآ متفااوت اجتماااعی هااای  در ایان موقعیت گو  و  گفااتزباانی از اصااول و قواعاد حااا

 .کنند گو  و  گفتچگونه  او  اجتماعی ۀهرکسی در موقعیت ویژ ند که باا هیعنی یاد گرفت

زباانی بار اسااس  ۀدر هار جامعاافاراد   .یکساان نیساتْ زباانی مختلافهای  در جامعاه گو  و  گفاتاصول و قواعد 
کم بار  طاور  هو بها  رسم زندگی، باورها، سنت و  راه  آموز  زباانکنناد و  گو مای و  گفاتزباانی  ۀن جامعاآکلای فرهناح حاا

شاود، بلکاه  نمای و سااختارها حاصالهاا  باا یاادگیری واژه و گ و  گفات. اصاول و قواعاد  را یاد بگیاردها  باید این تفاوت
کم باار آهااای متنااوع گویشااوران گو و  گفتبایااد در معاار   آموز  زبااان ن زبااان دوم/خااارجی قاارار بگیاارد تااا قواعااد حااا
 .موخته استآقواعد را در زبان اول خود  نکه ای طور  نآ ،کند پیدازبانی را  ۀن جامعآدر  گو  و  گفت

ی گو و  گفااتهااای  گونااه متن ر رایانااه، نظااام دیجیتااالی و الکترونیکاای دسترساای بااه ایاانمبتناای بااهااای  فناوری
اناوا  باه توانناد  مای بار هام زدن چشامدر یاک  آموز  زباانساازد. معلام زباان و  مای ی فاراهمآموز زباناصیل را برای 
اعی متنااوع اجتماااهاااای  هاااای طبیعاای گویشاااوران حقیقاای زباااان دوم/خااارجی در موقعیتگو و  گفتمتنااوعی از 

را باارای معلمااان و هااا  موزشاای ایاان امکانآان ریز برنامااه که صااورتی  در ، البتااه یابنااد هااا دسترساای فناوری طریااق از 
 .غوش باز استقبال شودآست که باید با ا ای ورد فرخندهآ . این رهکنندان فراهم آموز زبان

را  شناساای شاای از درس روشموزشاای کااه بخآ فناااوری ۀنبایااد از یاااد ببااریم کااه زمااانی تنهااا امکانااات در حیطاا
ماوزش آهاا کاه معلام زباان بارای  باازی پالساتیکی و اناوا  عروساک شد، عبارت بود از یاک سابد اساباب شامل می

هاا بعاد، اساالید و اوپاک و ناوار کاسات و  برد. مادت می زبانی همراه خود به کالس درسهای  و برخی نکتهها  واژه
 .ن افزوده شدآفیلم کوتاه به 

بااوده  ،مااوزشآجملااه ازهااا،  امااور زناادگی انسااان ۀفناااوری باارای همااترین  گاااار بیشااترین و پیچیااده رایانااه پایااه
 انگیز  شاگفت ۀ، باا ایان پدیادرفات فراتار نمیزمایشگاه زباان آ ۀموزش زبان که زمانی از محدودآاست؛ راهکارهای 

اناد  کوشاش کردهم هاموزشای آکننادگان مطالاب  شناساان و تهیاه روش حتای .خاود دیاده بسیاری باهای  وریآنو
 .ن ببرندآمناسب از های  ن همگام سازند و بهرهآ، خود را با فناوریزمان با پیشرفت این  هم

کرکی، و دانشاگاه امریکاایی آمیالدی، مجهزترین  80و  70های  در دهه زمایشگاه در دانشاگاه نیومکزیکاو، الباا
ضالعی کاه یاک  ایشگاه عبارت بود از یک اتااق شاشزمآالگو گرفت. این ها  آن قاهره ایجاد شد و دانشگاه شیراز از 

ن یاااک آگرفااات و در هااار ضااال   مااای ن قااارار آالکترونیکااای در داخااال های  یاااا چناااد نفااار تکنیساااین و اناااوا  دساااتگاه
اسااتفاده از یااک یاااا چنااد دساااتگاه در  ۀبرنامااا -پاایش از ورود باااه کااالس-زمایشااگاه )کااالس درس  باااود. معلاام آ

پرداخات. تکنیساین  مای ستادریه شاد و با نگاه وارد کالس میآو  داد میخبر تکنیسین  بهرا مشخص های  زمان
ضالعی و کاالس درس باه  ل میاان دیاوار اتااق شاشئاماات حا ۀیک فیلم را روی شیش مثالً  ،ن زمان مشخصآدر 
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هااا  آن مشااکالت فناای و احیاناااً هااا  آن کااار  ۀو شاایوها  ن بااود کااه معلاام درگیاار دسااتگاهآگااشاات. هاادف  ماای نمااایش
 .بودموزش زبان آدر  فناوریپیشرفت در کاربرد  نهایت   ْامکاناتنشود. این 

اساات و  گاشااتهمربااوز بااه  شااانو مشکالتها  زمایشااگاهآگونااه  هااا ایاان وریآو نااوهااا  امااروزه بااا پیاادایش فناوری
ن از ایا گیاری موزشای بهاره ببرناد. اماا بهرهآهای  توانند از انباوه برناماه می با یک دستگاه کوچک آموز  زبانمعلم و 
عاالوه،  هناو اسات. باهاای  موزشآمساتلزم  ،آموز  زباانهام بارای معلام و هام بارای  ،کوچک هوشمندهای  دستگاه
تناح  وقاتموزشای بایاد باه ایان بااور برساند کاه آکننادگان محتاوای  موزشی و تهیاهآان ریز برنامهشناسان و  روش

رایااج در جهااان دانااش و هااای  زبان بااه نااو، شاادید. ایاان نیاااز هااای  از فناوری گیااری مااوزش بااا بهرهآاساات و نیاااز بااه 
ساارعت در پاای  هبااهاام مااوزش زبااان آاناادرکاران  و نهادهااا و دسااتها  سااازمان شااناختند. میاز دیرباااز را بازرگااانی 

ماوزش زباان فارسای، کمتار باه ایان امار توجاه آساف بارای أپاسخگویی به نیازها و حصول نتیجاه هساتند. اماا باا ت
 .نیازمند اقدام عاجل است کهشده 

کناد کاه  مای حکام -ماوزشآجملاه از-امور زندگی  ۀروزافزون جهانیان از فناوری در هم گیری جبر زمان، بهره
الزم از  گیاری بهرهعقاب نمانناد، جهانیاان  شاتابندۀ ۀقافلا اینکاه بیشاتر از  بارایو نهادهای مردمی ها  دولت ۀهم

ورشکساااتگی اجتمااااعی  وامانااادگی و ن، آکاااه غفلااات از چااارا خاااود قااارار دهناااد، های  برناماااه ۀفنااااوری را سااارلوح
 .خواهد داشت یناپایر جبران

 کاردهبحا  هاا  درباارۀ آنمشروح فوق با دقت علمی و شواهد متقن توجه و های  نکته ۀهمبه کتاب حاضر، 
 ۀمسااایر پیااادایش و تکاااوین شااایو باااا گام باااه گامه داده اسااات، و خوانناااده را ئاااارا را و رهنمودهاااای الزم اجرایااای

 .مطلوب برسد ۀموزش زبان به نتیجآدهد تا در امر  می سازد و یاری می شناآموجود های  وریاز فنا گیری بهره

 .کنم می توصیه خواندن این کتاب را به معلمان و همکارانم قویاً 





 

 پیشگفتار 

نبااود بااه ساارانجام رسااید.  ۱۴00در سااال  نهایاات در آغاااز و  ۱۳98ایاان کتاااب حاصاال تالشاای اساات کااه از سااال 
فعالیاات داشااته باشااند، کاااربرد فناااوری  زمینااۀ در و پژوهشااگران آمااوزش زبااان فارساای کااه  داناسااتا دسترساای بااه

و  ۱9 ویاروس کوویاد گیری ، هماهگااری ناشاران باه سارمایهنداشاتن اقتصاادی ایاران و تمایال  ۀوضاعیت پیچیاد
 .  طول بکشد پیش از  بیشسفر من از ایران به استرالیا باع  شد که چاپ این کتاب 

گرچه تصور  یند چاپ ارزش صبر کاردن و وقات گااشاتن را داشات. باا نگااهی گاارا اکنم طوالنی شدن فر می ا
پژوهشاگران  گایعالق بایتاوان باه  مای راحتی باهدر ایاران  شناسی  به مجالت تخصصی آموزش زبان فارسی و زبان

م در ایاان دانااش الزنبااود را در نشااان ناادادن . ماان ایاان روی خااوش پاای بااردفناااوری در آمااوزش زبااان  ۀبااه حیطاا
دانام. همچناین باا برگازاری چناد کارگااه تخصصای فنااوری در  مای مهام ۀباه ورود در ایان حاوز ینیاز بیو  ،حیطه

باه ایان هاا  آن آشاناییناو مدرساان آزفاا بیشاتر باه  اساتادانبارای مختلاف های  در دانشاگاه آموزش زباان فارسای
 آموزش پی بردم.  جااب و کاربردی ۀحیط

بااه  اسااتادانبیشااتر خااودش را نشااان داد.  ۱9 حیطااه شاااید در دوران بحااران کوویاادجاااابیت و کاااربرد ایاان 
و تغییار اساسای در  دور  راه از آموزشای بهتار باه کماک فنااوری، انتخااب ابازار مناساب بارای آماوزش هاای  دنبال راه
ل کاااربردی نیااز بااه دنبااال حاا شناساای ، پژوهشااگران زبانمیاااندرساای باارخط خااود بودنااد. در ایاان های  برنامااه

 و پرداختن به این مشکل جهانی بودند.  ،علمیهای  از راه استادانمشکالت معلمان و 
گاار اقبااال بااه کاااربرد فناااوری در کالس هااای  برگاازاری دوره ،هااا توانمندسااازی معلم طریااق از درس هااای  شاااید ا

گاااهی، دانااش و سااواد الزم در  معلم تربیااتضاامن خاادمت و  ، از بااین ان و معلمااانآموز زبااانمناسااب، افاازایش آ
تار  و همچناین رفا  شاکاف دیجیتاالی در کشاور پایش ،شناختی معلمان در استفاده از فنااوری بردن موان  روان

 گرفت، در شرایط مختلف آمادگی بیشتری برای رویارویی با مشکالت آموزشی داشتیم.  می انجام
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تاااا حااادودی ه در ایااان حیطاااه کااا -دانشاااگاهی ۀعضاااوی از جامعااا عنوان باااه-را  مبااارای آنکاااه نقاااش خاااود
فناااوری در دربااارۀ را  مهااای از پژوهشای  بخااش گسااتردهکااه آن شاادم  باار  ،نیااز هساات ایفااا نمااایم ام عالقااه مااورد

مطاارح های  الکترونیکاای دانشااگاههای  کتابخانااهدر  جو  و   جسااتساافانه بااا أمت .انجااام دهاامآمااوزش زبااان فارساای 
را در ایان حیطاه نیاافتم. پاس تصامیم گارفتم اینترنتی، های  کتاابی  جوی و   جستو موتورهای داخلی و خارجی 

کانم انجاام داده باودم، کتاابی را بارای زباان فارسای فاراهم  المللی بینانتشارات در کارهای مشابهی که  به توجه با
 پردازم. می آنهای  که در ادامه به معرفی فصل

مان  آن صال نخساتدر فکاه  اسات نظری کاربرد فناوری در آموزش زبان مربوز به مطالببخش اول کتاب 
یم. بار ایان بااوریم پارداز  مای و آماوزش زباان یریادگیا باها  آن ۀرابطو  مختلفسوادهای  یبه بررسو عرفان جاللی 

 -کننادگان نهااایی یکای از مصارف عنوان باه-شاود معلماان  ماای در نظاام آموزشای باعا ای  حضاور هار پدیادهکاه 
 هاااای زبان یریادگیاا تیااامحبوبخااود افااارایش دهنااد.  اساااتفاده از آن پدیااده را در آماااوزش ۀسااواد کااااربرد و نحااو

بااه  انآموز زبااانن ینااچهممعلمااان زبااان و نیاااز  نمایااانگر آمااوزش زناادگی روزمااره و  در  یفناااور ادغااامو  یخااارج
ت یاشاکل و ماهدر حاالی اسات کاه اماروزه ن ی. ااست آموزش و یادگیری زبان با کمک فناوری سواد از  گیری بهره
چنادوجهی آن نماود بیشاتری پیادا کارده اسات. های  تغییار یافتاه و جنباه -ن محا از خواندن و نوشات-سواد 

از  ی اساتفادهیتوانااکاه  شاود میاطاالق  فارد باه  باساواد آموز   زباانو  معلام عناوان، یکم و  بیستدر قرن  رو، این از 
 داشته باشد.را ثر ؤمو یادگیری  آموزش یارتقا برای آموزشی کمکوسایل و مختلف های  یفناور

ای آمااوزش و یااادگیری زبااان بااه  بینارشااته ۀیاادایش و تکاماال حااوزالاادین بااه پ در فصاال دوم، فرانااک جمااال
ابتادا از تعریااف آماوزش و یاادگیری زبااان باه کماک فناااوری و اصاطالحات مرباوز بااه  او  .دپارداز ماای کماک فنااوری

خر أمتا ۀدر چهاار دهاپیشارفت ایان حاوزه  ۀ، سپس در یاک روناد زماانی نگااهی باه نحاوکند میاین حوزه شروع 
را آموزش و یادگیری زبان به کماک فنااوری در ایاران  ۀشده در حوز های انجام پژوهش نهایت در و  دارد،میالدی 

 .کند بررسی می
گرایاای،  یااادگیری مبتناای باار ساااخت ۀهفاات نظریاا دربااارۀاطالعااات اجمااالی فاطمااه نااامی در فصاال سااوم، 

محااور، یااادگیری مبتناای باار  ب ، یااادگیری تعاااملی، یااادگیری محتااوامحااور، یااادگیری مبتناای باار منااا  مسااهلهیااادگیری 
 ارائاه اساتپرکااربرد آماوزش زباان و یاادگیری باه کماک فنااوری  ۀحاوزکاه در را یاادگیری ماوقعیتی  ۀو نظری ،روایت
گونی ها نظریاهرویکردهاا و و معتقد است در میاان ا. دده می بارای آماوزش باه کماک فنااوری کاه ی آموزشای گوناا
آماوزش  ۀباه حاوز ،طور غیار مساتقیم و برخی دیگر به ،طور مستقیم تعداد  از این رویکردها به ،شده استارائه 

گرچااه اسااتزبااان ماارتبط  موفااق طاارح درس و الگااوی تاادریس نیازمنااد توجااه بااه رویکردهااای ماارتبط و  اجاارای. ا
ارساای بااه کمااک آمااوزش زبااان ف ۀهااای حااوز ی آموزشاای اساات، بررساای اجمااالی پااژوهشها نظریااهه باار اصااول یااتک
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اسات. باا وجاود نقاش پررناح فنااوری در آماوزش زباان  شادهاین اصل کمتار توجاه به دهد که  فناوری نشان می
گاهی آموزگاران و پژوهشاگران از  فارسی در سال و رویکردهاای آموزشای منطباق بار آماوزش  ها نظریاههای اخیر، آ

 .  استو یادگیری زبان به کمک فناوری همچنان بسیار محدود 
متخصصاان  عنوان باه ،از معلماان زباان ،رو  ایان از از دارد. یاای است که باه داناش فاراوان ن حرفهْ ریس زبانتد

 دربااارۀشااان دانااش خااود  رود کااه بااا پااردازش و ارزیااابی دانااش جدیااد مربااوز بااه رشته ایاان حااوزه، انتظااار ماای
، اساااس این بر دریس ادغااام کنناد. ینااد تااروزرساانی و در فر هااای خالقاناه و جدیااد را پیوساته بااه هاا و روش نوآوری

باه بررساای داناش معلمااان زباان در تاادریس باا کمااک فنااوری باار اسااس دیاادگاه ، ساارا فرشااادنیا چهااارم در فصال
ااک نامیااده می تی اختصااار  بهپااردازد کااه  محتااوایی می-آموزشاای-دانااش فناااوری دیاادگاه پویااایی  پااک شااود. تی پ 

باه آن نیااز دارناد   هاای درس ، تطبیاق و ادغاام فنااوری در کالسکه معلمان بارای اتخااذرا است و نوعی از دانش 
از فنااوری اطالعاات و ارتباطاات، ایان  کارآمادراهنماایی معلماان در خصاوص اساتفادۀ  منظور  باهدهد.  شرح می

گون تی مطالعه به بررسی مؤلفه نخسات اهمیات  فصال،پاردازد. در ایان  در حوزۀ تادریس زباان می پک های گونا
ان  شاود، ساپس داناش روش رح داده میدانش محتوا شا هاای آموزشای و نحاوۀ اساتفاده از اصاول آموزشای ن یش 

باا اساتفاده از  نهایات در و شاود،  میهاای کاالس آماوزش زباان تبیاین  ساازی فعالیت توسط معلمان برای متعادل
ر آماااوزش گیااری از فناااوری اطالعااات و ارتباطااات د یشااین باارای معلمااان زبااان باااه نحااوۀ بهرهاصااول آموزشاای ن  

 شود. پرداخته می یادگیری زبان
شاده  انجاامهاای  بار پژوهشنرجس شیخ اسادی تمرکز در آخرین فصل از بخش نظری کتاب، فصل پنجم، 

سایار های  برناماهوجاود باا دهاد  مای کاه نتاایج حاصاله نشاان استسیار زبان فارسی  و یادگیری آموزش زمینۀ در 
سافانه مطالعاات أمت فرانساه و  انگلیسای، اساپانیاییهای  ی زبانمختلف با محتوای آموزشی جااب برای یادگیر

 ،آن تب    باااهو انااادکی در خصاااوص آماااوزش و یاااادگیری سااایار زباااان فارسااای انجاااام شاااده اسااات هاااای  و پژوهش
ان ایان حاوزه طراحای مناد عالقهآموزشی نادری در خصوص تسهیل فرایناد آماوزش و یاادگیری بارای های  برنامه

 شده است.
آماوزش زباان باه کماک فنااوری باه بررسای  ۀدر حیطاتر  کااربردیهای  با نگاهی به پژوهش بخش دوم کتاب

احساااان پاااردازد.  مااای محتاااوای الکترونیکااای در آماااوزش مجاااازی زباااان فارسااایو اساااتانداردهای تولیاااد هاااا  روش
 یاهاا طیدر مح اسااتفاده قابل   یها و رسااانه ،دیااتول یهادانااوا  محتااوا، اسااتاندار ششاام فصاال در  نژاد طوفااانی
د یاادر تول یکاارد جااابیابتاادا رو ،ن فصاالیاا. در اکنااد ی میو معرفاا یبررساارا  یجهاات آمااوزش زبااان فارساا یمجاااز
، یکااایالکترون یهاااا کاااه شاااامل کتاب یکااایالکترون ید محتاااوایاااتول یهاااا و ساااپس روش ،یکااایالکترون یمحتاااوا
 یو بررسااا یمعرفااااسااات  یو منااااب  بااااز آموزشااا ،یکااایالکترون یها شاااده توساااط کااااربر، کارپوشاااه دیاااتول یمحتاااوا
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ن یو همچناا یمتخصصااان آماوزش زباان فارسا یتواناد راهنماا ین فصال میااشاده در ا هئاارا ی. راهبردهااشاود می
 ن حوزه باشد.یدکنندگان محتوا در ایتول

گیاران، درعمال ۀکید پژوهشگران حوزأ با وجود ت  ،آموزش بار نقاش کلیادی سانجش و ارزیاابی در آماوزش فرا
یناد مجازا محساوب اسانجش و آماوزش همچناان دو فر کاه طوری بهشاده اسات، به این مهم چنادان پرداختاه ن

دو ایان در نزدیاک کاردن را  نقاش ماؤثری اسات نتوانساتهماوارد  معادود در  جز  باهنیاز کااربرد فنااوری  .دشو می
پتانساایل کااه از رسااد  ینااد ساانجش در آمااوزش ایفااا کنااد. بااه نظاار میافر ۀهااای ویااژ و اسااتفاده از ظرفیت حااوزه

فنااوری نیاز در ایان امار  ،حدودی غفلات شاده اسات. بناابراین فارسی تا آموزش زبان ۀحوزنجش در آموزشی س
کرمای و همکاارانش هفتم فصلدر کاربرد چندانی نداشته است.  سانجش  نادیاباه فر کاه کنناد میتاالش ، آذین ا

نگرنشاای نااو داشااته  کااردیرو نیااز ا اسااتفادهبااا  انااهیرا کاااربردهاای  و روش محااور  ساانجش آمااوزش کااردیرو یو معرفا
 «محااور  آمااوزشساانجش » کااردیبااا رو یاسااتفاده از فناااوری در آمااوزش زبااان فارساا یباارا یراهکااار مناساابو  باشااند
 .  دهند ارائه

فارسای باه  آماوزش زباان ۀف منااب  مختلاف در حاوزیلأتا که با وجودزری سعیدی و زهرا تهوری بر این باورند 
آمااوزش مجااازی بااا رویکاارد تقویاات هاار چهااار مهااارت کااه  د محتااوایتولیاا زمینااۀ در موجااود  زبانااان خااأ فارساای غیاار 

فصاال شااود. در  احساااس ماای شاادت بهفارساای باشااد، هنااوز  بتوانااد پاسااخگوی اهااداف ارتباااطی آمااوزش زبااان
و هادف  داردسااختاری و معناایی زباان توجاه  ۀکاه باه هار دو جنبا هاایمز  باا اتخااذ رویکارد ارتبااطیها  آن هشتم،

آرتیکیولیات باه تولیاد ساه  الیان افزار استوری همچنین با استفاده از نرمو ارتباطی است، اصلی آن تقویت توانش 
 آماوزش زباان باارۀراهکارهاای مفیاد  را در. این فصال پردازند می فارسی بخش از محتوای آموزش مجازی زبان

 کند. می هسازی ارائ و آزمون ،زبانان، تهیه و تولید مناب  آموزشی فارسی فارسی به غیر 
 وجااود دارد امااا در آمااوزش زبااان کوئساات وب از  هااای آموزشاای اسااتفاده دربااارۀفراواناای هااای مثباات  دیاادگاه
آمااوزش زبااان  ۀگرفتااه در ایاان حااوزه بساایار محاادود اساات. بررساای مطالعااات حااوز هااای تجرباای صااورت پااژوهش

واناادن و درک در تقویاات مهااارت خهااا  آن هااا و پتانساایل آموزشاای کوئساات وببااه فارساای نیااز گویااای آن اساات کااه 
اباازار باارخط  عنوان بااه- کوئساات وبهااا پااس از معرفاای  ، دهااهدیگر  عبارت بااهاساات.  شاادهمطلااب کمتاار توجااه 

 باهنهام فصال در  یفاطماه نااماسات.  نشادهدر آموزش زبان فارسای هناوز توجاه ها  آن کاربردبه  -آموزشی کمک
 .پردازد می آموزی ارسیهای ف و پتانسیل آموزشی آن در کالس کوئست وبمعرفی مفهوم و ساختار 

در یاادگیری هاا  آن نقاشو مختلف، های  ابتدا فناوری نویسان و الهه یزدی صفا بابک خوشدر فصل دهم، 
 کارگیری بااههای  و در ادامااه بااه اهمیاات آمااوزش زبااان فارساای در دنیااا و بررساای زمینااه کننااد را معرفاای می هااا زبان

مارتبط باا آن، ی ها نظریاه. همچناین معرفای واقعیات افازوده، پردازناد مای واقعیت افزوده در آموزش زبان فارسی
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 .  کنند میرا بررسی  -زبان فارسی الخصوص علیو -ها  نقش آن در آموزش زبان

 و  معکاااوس آماااوزش روش) یآموزشااا کاااردیرو دو امکاااان کااااربرد  نسااارین عبااادالملکی باااه ،یاااازدهمدر فصااال 
خاود  ۀمطالعا ز یابرانگ مالأت یهاا افتاهی همچنایناو . ازدپرد می زبان سیو تدر  محتوا دیدر تول  مغزمحور  یریادگی
 معلماااان مانناااد) یآموزشااا یهاااا دوره نفعاااان یذ و  مساااهوالن یبااارا جانباااه چناااد یکاربردهاااا ۀرنااادیدربرگ کاااهرا 

 تیااافعال دور  راه از  یریادگیااا و  یآموزشااا یمحتاااوا دیاااتول ۀطااایح در  کاااه یآموزشااا نیناااوهاااای  روش باااه مناااد عالقه
 .  مایدن می ارائه   استکنند یم

 ،نآ ایجااادکااه هاادف از  اسااتآموزشاای  فناااوریهااای همگااانی باارخط آزاد یکاای از جدیاادترین ابزارهااای  دوره
 پااولپرداخاات و  نااام ثبتسااطب باادون  هاار  نقاااز مختلااف )مکااانی  در  آمااوزان دانشتعااداد زیااادی از  آوری جماا 
متنااوع ایاان هااای  ویژگی اباا معلمااان و پژوهشااگران راکااه ، امیررضااا رحیماای قصااد دارد دوازدهاام در فصاال. اساات
 .  تشویق نمایدیاددهی و یادگیری زبان  خصوصها در  این دوره کارگیری بهدر را ها  آن و کند آشنا ها  دوره

آماوزش غیرحضاوری، باا تمرکاز بار آماوزش و یاادگیری های  لفاهؤالوه بار بررسای مدر آخرین فصل کتاب، من ع
تجربیااتی کاه  ؛مپارداز  ین حاوزه مایایاات همکااران محتارم در اسطوح خرد و کالن، به بیاان تجرب زبان فارسی، در 

 .  است ۱9 کوویدر  یگ همهحاصل آموزش غیرحضوری در دوران 
 را فهرسات کانم تاا کمکایموضوع مرتبط با هر های  کتابکه فصل، پس از مناب ، تصمیم گرفتم  هر پایان در 

هار فصال های  توصایفی کلیادواژه ناماۀ واژهن بیشتر دانشجویان و پژوهشگران عزیاز. همچنای ۀباشد برای مطالع
  گرفته است.  انگلیسی برای اطالعات بیشتر مخاطبان در انتهای کتاب قرار -فارسی نامۀ واژهو 

را باار هااا  آن تااوان نقاادهای جاادی داشاات کااه مسااهولیت تمااامی ماای پاایش رو های  فصاالبااه اینکااه  حاارف آخاار 
تماامی عزیزانای کاه باا  دساتباالم و  مای در ایان حیطاه باه آناولین کتاب دانشگاهی  عنوان بهگیرم اما  می عهده

دانام از اساتاد  مای خاود الزم فشاارم. پایش از هارکس، بار  مای د،بنده را همراهای کردناْ مشارکت خود در این کتاب
فرهیخته دکتر سیدمحمد ضیاحسینی نهایات ساپاس را داشاته باشام کاه محبات کردناد و کتااب را مطالعاه و باا 

 نهایت افزودند.  ارزش آن بی قلم شیوایشان به
و پژوهشگرانی هستم که با صبوری، داناش و همکاریشاان باه غناای ایان  استادانهمچنین قدردان تمامی 

و ناادا  یعرفااان جاللاا مدوسااتانبهعااالوه، بااه ویااژه از انجااام ایاان کتاااب میساار نبااود. هااا  آن کتااب افزودنااد کااه باادون
 ،نهایاات در . کردنااد یراسااتاریکتاااب را و نیااا ۀنسااخ نیولااکااه بااه کمااک ماان آمااده و ا سپاسااگزارم ز یاان یشااکوه

کاه نظار مثبتای هساتم  ،و مدیرمساهول نشار لوگاوس شاناس زباناصاغر سالطانی عزیاز،  سپاسگزار آقای دکتر علی
 به کتاب پیش رو داشتند.

 دارا تفضلی
 استرالیا ،ساحل نیوکاسل



 

  یک بخش
 فارسی زبان آموزش به نظری رویکرد

 فناوری کمک به



 

 ل یک:فص
 یکم و  بیستدر قرن  آموزش و یادگیری زبان سواد

 دارا تفضلی
 استرالیا دانشگاه نیوکاسل  
 

 عرفان جاللی
 مالزی یدانشگاه پوترا

 

 همقدم
 مانناد- حمال قابل  های  . دساتگاهدکنا مای ایفااماا  ۀروزمار یدر زنادگ ینقاش مهما یتاالیجید دیجد یابزارها

 تصاویری تمااس متصال و  نترناتی، ماا را باه ادده می را انتقالای  سانهو چندر یمتنهای  امیپ -همراههای  تلفن
هاا،  هاا، وباال  سایت وبگاار در  و  گشت فرصت، دده می یمان راها رایانامه دیدن، به ما امکان دکن می ممکنرا 
 ۱2باه فصال ) همگاانی بارخط آزادهاای  باه ماا در اساتفاده از دورهو  دکنا مای فراهمرا  گو  و  گفت یو تاالرهاها  یکیو

از  فراتار هاایی  باه داناش و مهارت را ماا ،تحول حاال   در  یتاالیجید یایادن ،نیبناابرا .درساان مای یاری  مراجعه شود
دانااش را در  کاه کناد میان را موظاف آموز زبااانو  معلماان د،شارایط جدیا اساات. کاردهخوانادن و نوشاتن محتاا  

   .کنند عریفمختلف ت یتالیجیدهای  ابزارها و دستگاه واسطۀ به و  یرخطیغهای  محیط
 .تعریااف کاارد یجهااانو  یتغییاارات آموزشااباار مبنااای  دیاابا را «سااواد» ،کنااد میسااته تغییاار در جهااانی کااه پیو

)یاااا  یمااادل کااااربرد  :200۶)بلیساااله،  شاااده اسااات شااانهادیساااواد پ فیاااتعر یبااارا ونیگگوناااا های  مااادل ،رو  ایااان از 
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 آمادکار یفارد نکاهیا یبارا، آموز  زبانمعلم و  عنوان بهروز کنند.  به ه و آماد ندهیآ یرا برا شانخودو  ،دهندتوسعه 
گااهی خاود دیا، بایمبار اطالعاات باشا یبتنم یایدن نیدر ا  ۀباه اطالعاات و اساتفاد یدسترساهاای  هرا ماورد در  آ
گاهی  اطالعات و فناوریاز  هنفعاال کساب و  دیاجدهاای  یورابا فن ییآشنا طریق از  جز  بهرا افزایش دهیم و این آ
 د.یآ به دست نمی نظر  مورد  سواد 

های  دگاهیااخااود را از د نیاااز  مورد   یآموزشااهااای  یوراچگونااه فن کااه رناادیبگ ادیاا دیاابا آمااوزان دانشمعلمااان و 
اهاداف آموزشای را  بارایاز فنااوری  اساتفاده یخاود چگاونگ جدیاد یهاساواد ۀو باا توساع کنناد یابیامختلف ارز 

یگاااه و هاادف مناسااب نیااز از ال بااردن کاااربرد فناااوری در جاؤساا سااواد انتقااادی باارای زیاار  از  گیااری بهره. اموزناادیب
 است.  میک و  قرن بیست آموز  زبانومات معلم و دیگر ملز 
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 فصل دو:
 آموزش و یادگیری زبان ۀتاریخچ

 به کمک فناوری

 الدین فرانک جمال
 فردوسی مشهددانشگاه 

 

 همقدم
ااوی  . چناانارائاه کنایمتعریفای روشان از مفهاوم آماوزش و یاادگیری زباان باه کماک فنااوری بایاد در ابتادا  کاه ل 

 مااورد در عااه پااژوهش و مطال«آمااوزش و یااادگیری زبااان بااه کمااک فناااوری عبااارت اساات از  ،کنااد   عنااوان می۱997)
ینادی کاه طای آن اهار فر»  20۱0بیتای ) همچناین باه بااور  . ۱)ص. » کارگیری رایانه در یاددهی و یاادگیری زباان  به

ی ریادگیاا و  آمااوزش فیااتعر در  «دهااد آموزی خااود را افاازایش  هااای زبااان آموز بااا اسااتفاده از رایانااه توانایی یااک زبااان
 ۀکاهاد، تعریاف رایاناه اسات. در حاوز ه از وضاوح ایان تعریاف می . اما آنچ7)ص.  گنجد یم یفناور کمک به زبان

طور کاه از عناوان فارسای ایان اصاطال  پیداسات، آماوزش زباان  همان ،آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری
نظر نیسات، بلکاه اساتفاده از هار فنااوری دیگار ماورددر آماوزش زباان ها  اساتفاده از رایاناه فقاطبه کمک فناوری 

های  شااوند، انااوا  دسااتگاه های جااانبی کااه بااه رایانااه متصاال می های مجااازی، دسااتگاه ترناات، شاابکهاعاام از این
هااای پخااش  باارداری و عکاساای و صاادانگارها، دسااتگاه هااای فاایلم ضاابط و پخااش صاادا و تصااویر ماننااد دوربین

DVD  وMP3اوی ، با۱، ص. 2009گیارد )هاباارد، بار می های هوشمند را نیاز در  های همراه و تخته ، تلفن ه نقال از ل 
کارگیری  هرگوناااه باااه»: اناااد کردهب  عناااوان 20۱8) کاااه تفضااالی و همکاااارانش چناااان ،کلی طور  باااه . 2005و هاباااارد، 
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شااده در  ارائااه ۀ. مقالااآمددوزخ خواندددن و درل مبلددم بدده کمددک رایاندده.  ۱۳9۱تفضاالی، دارا؛ کارگااااری، حمیدرضااا )
 چهارمین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران.

در فارساای.   فناااوری آموزشاای در آمااوزش و یااادگیری زبااان ۀ . کاااربرد فلسااف۱۳97الاادین، فرانااک ) تفضاالی، دارا؛ جمال
ناااز  مهینصااحرایی، و رضااامراد  :ویراسااتاران . 555-5۶5)صااص.  فددا مقدداالت دومددین همددایم ملددی آز مجموعدده
 دانشگاه شهید بهشتی.تهران:  .میردهقان

گااان  ۀ . طراحاای یااک بسات۱۳92نااژاد، حساانیه )  ساعیدی، زری؛ شاارفی الکترونیکاای باارای بهبااود آمااوزش و ساانجش واژ
 .۱۳5-۱5۴،  ۱)2زبانان،  آموزخ زبان فارسی به غیرفارسی ۀنام پژوهم در  زبان فارسی. ۀپای

مادیریت  ۀکاارگیری ساامان  آماوزان غیرایرانای باا باه   . آموزش مجازی واژه باه فارسای۱۳97سعیدی، زری؛ آرام، یاسمن )
مقداالت  مجموعدهدر های مفهاومی در تولیاد محتاوای الکترونیکای زباان فارسای.  ثیر نقشهأاس : ت ام یادگیری )ال
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 فصل سه:
 ی بنیادیها نظریهرویکردها و 

 در آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری

 فاطمه نامی
 صنعتی امیرکبیر دانشگاه 

 

 همقدم
گون هاساات کااه توجااه پژوهشااگران حااوزه دهااه یهااای دیجیتااال آموزشاای فناااوری یهااا پتانساایل  ،هااای گونااا

آمااوزش و  ی مربااوز بااههااا  نتااایج پااژوهش، اساااس این بر اساات.  را بااه خااود جلااب کاارده ،جملااه آمااوزش زبااان از 
آموزشای  ۀایان شایو دهاد کاه نشاان می -ای طور گساترده به-اخیر  ۀیادگیری زبان به کمک فناوری در چهار ده

گیری زبان یتأثیرات مثبت گون  بر فرا   .  200۱، چپل؛ 20۱2؛ بسکرویل، 20۱۳است )آیدین،  داشتههای گونا
هااای  موفااق از فناااوری ۀدر ایاان حااوزه گسااترش یافتااه کااه اسااتفادهااا  مااوازات گسااترش پااژوهش بااهایاان باااور 

بارای »، دیگر  عبارت باهآماوزش مجاازی اسات. با ی مرتبط ها نظریههای آموزشی مبتنی بر  آموزشی نیازمند روش
در راسااتا  آمااوزش  دتوانا هااای آموزشای باارخط ماای و محایط یهااای دیجیتااال فهام ایاان نکتاه کااه چگونااه فنااوری

  .۱9، ص. 2007)ولار، « توجه کاردها و رویکردهای آموزش برخط  شیوهبه باید  ز آغا در  د،ته شوگرف مجازی به کار 

آماوزش باه ناوع محایط آموزشای و  ۀکید کارده اسات، انتخااب روش و نظریاأ   ت20۱8گونه که الحاجی غربا ) همان
ماادیریت  ۀاز سااامانباارخط و بااا اسااتفاده  صااورت بهوابسااته اساات. باارای مثااال، آمااوزش زبااان  نظر  مااورد  محتااوای 

 چهره بااه چهرهآموزشاای ماارتبط و گاااه متفاااوت بااا آمااوزش  ۀزمااان نیازمنااد روش و نظریاا زمااان/غیرهم یااادگیری هاام



 5۱  |    های بنیادی ...  رویکردها و نظریه :فصل سه

 اسااتفاده قابل  چهااره و باارخط  بااه چهااره صااورت بهمحااور  هااای آموزشاای فناااوری آن را در بیشااتر محاایطْ ایاان روش
 کرده است.

 گیری نتیجه
آماوزش و یاادگیری  ۀان حاوزمناد عالقهباه را ی آماوزش ها نظریاهتارین رویکردهاا و  برخی از بنام ،در این فصل

 ،مساتقیم طاور غیار  و برخی دیگر باه ،طور مستقیم یکردها بهرو این ز ا. شماری کردمزبان به کمک فناوری معرفی 
ی آموزشی در ایان اسات کاه اجارای موفاق ها نظریه. اهمیت اطال  از رویکردها و دشو به آموزش زبان مربوز می

 ۀروش مناسااب و نظریاا دربااارۀطاارح درس و آمااوزش بااا اسااتفاده از هرگونااه اباازار آموزشاای باادون داشااتن دانااش 
در ایاان رونااد  نیاااز  مورد  کاان نخواهااد بااود. البتااه نبایااد فرامااوش کاارد کااه رویکاارد آموزشاای یکاای از اجاازای ماارتبط مم

 های کافی و پشتیبانی فنی وابسته است. آموزگار و وجود مناب  و زیر ساخت ۀموفقیت آن به تجربو ، است
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 فصل چهار:
 دانش معلم در آموزش زبان

 به کمک فناوری

 سارا فرشادنیا
 کنتربری نیوزیلنددانشگاه 

 

 همقدم
زباناان   کناد. آماوزش زباان باه غیرفارسای امروزه فناوری نقش بسیار مهمی در آموزش و یادگیری زباان ایفاا می

آموزان  از توجاه مثبات معلماان و زباان - عموماً –شده در این زمینه   . مطالعات انجامتأثیر فناوری است تحتنیز 
ان دو روش سااانتی و آماااوزش باااا کماااک یااام ۀ، در مقایسااامثال عنوان باااهت دارد. یااادر اساااتفاده از فنااااوری حکا

امکاان  ،اسااس این بر د دارناد. یاکأ آموزی بهتار در روش دوم ت   بار زباان۱۳9۱) و نعمتی سارخی الدین تا  ،فناوری
ثر باار ؤعواماال ماا ۀجملاا اسااتفاده از فناااوری از  واسااطۀ بهآموزان  ل و بااازخورد بیشااتر بااا معلاام و دیگاار زبااانتعاماا

  بااااور دارد کاااه اساااتفاده از فنااااوری ۱۳98نعمتااای ) ،موفقیااات ایااان روش گااازارش شاااده اسااات. در هماااین راساااتا
هاا  آن تار   یری عمیاقآموزان و یاادگ درصادی زباان روش یاادگیری معکاوس باعا  مشاارکت ناودوپنج با خصوص به
آماوزان باه اساتفاده از فنااوری   وافار زباان ۀ  نیاز نشاان از عالقا۱۳9۳شود. نتایج تحقیق ساعیدی و ساجادی ) می

های کاافی و  امکاناات و برناماه نباود ،ساو   آماوزان از یاک  ، زباناین در آموزش و یادگیری زبان فارسی دارد. با وجود
زباناان )آزفاا  در اساتفاده از فناااوری در   ش زباان فارسای باه غیرفارساایضاعف داناش معلمااان آماوز ،از ساوی دیگار 

داناش معلام  ۀلفاؤدر این بخش از کتااب باه م ،رو  این از اند.   بهینه از فناوری برشمرده ۀآموزش را از موان  استفاد
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 فصل پنج:
 آموزش و یادگیری سیار زبان

 نرجس شیخ اسدی
 علم و صنعت ایران انشگاهد

 

 همقدم
های  برنامااه ۀو توسااع ،همااراههااای  تلفندسترساای بااه  شجدیااد، گسااترهااای  فناوریظهااور  بااه توجه باامااروزه 

 ۀدر حاوزرویکارد جدیادی ْ با سرعت در حال پیشرفت است و به سابب ایان تغییاراتآموزش و آموزشی یادگیری 
 باار  نااوین یااادگیری اساات کااههااای  آمااوزش بااا نااام یااادگیری ساایار ایجاااد شااده اساات. یااادگیری ساایار یکاای از روش

گیر بدون محدودیت زمانهای   فعالیت گیار کماک ،داللات دارد یو مکاان یآموزشی فرا کناد کاه در هار  مای و باه فرا
گیکااس و گرانات،  از آموزشای خاارج هاای   که مطلاوب نظار اوسات در فعالیات یزمان یا مکان کاالس شارکت کناد )

20۱۳  .  
یااادگیری ساایار آمااوزش و یااادگیری زبااان بااه کمااک ابزارهااای همااراه اساات کااه بااه هااای   یکاای از زیرمجموعااه

در  . 2020 هااولم،-ساایار داللاات دارد )کوکولسااکاهااای   همااراه و دیگاار فناااوریهااای   تلفاان طریااق از یااادگیری زبااان 
آمااوزش و  زمینااۀ در زیااادی هااای  پژوهشبینیم کااه  ماای هااا و کنفاارانس شااده در مجااالت بررساای مقاااالت چاااپ

هاا   آن انجاام شاده اسات کاه از میاان - زباان انگلیسای ۀدرباار الخصاوص علی -یادگیری زبان به کمک ابازار هماراه 
اه بار تلفان همارهاای   ثیر استفاده از برنامهأت بارۀ  در2020شده توسط لون و همکاران ) توان به پژوهش انجام  می

منادی از ابزارهاای  بهاره ماورد در   2020) ژیشاده توساط  انجاام ۀیاا مطالعا ،یسی اشااره کاردلزبان انگهای   مهارت
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ها  بپردازنااد. ایاان زیرساااخت اسااتادانباارای آمااوزش  نظر  مااورد  های  زیرساااخت اصااال رنااد بااه آمااوزش دا ۀحیطاا
 باا همکااری خبرگاان آماوزش زباان و  اساتادانآماوزش سایار بارای  برخطهای  سمینار و ها  با عنوان دوره دتوان می

 .  دطراحی و اجرا شو یسسات آموزشؤم در  رایانهعلوم 
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 .انتشارات چاپار تهران: .  ر یاد یری الکترونیکیای  مقدمه . ۱۳89) بابایی، محمود
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 در آموزش مجازی زبان فارسی

 نژاد   احسان طوفانی
 عالمه طباطبایی؛ بنیاد سعدیدانشگاه 

 

 همقدم
ت اطالعااات و یاابااا محور شااتر یب یبااا شااتاب یرونااد تحااوالت جهااان اطالعااات یفناااور ۀدیااپد ۀبااا ظهااور و توسااع

پاا نهااده و  تربیات و  تعلیم ۀعرصا باهدهاه اسات کاه  کیاش از یبا کنیده این پدیدر حال گسترش است. ا ییدانا
 یسارعت، گساتردگ باه توجه بااسات.   ایجااد کارده یلیتحصا یها  طیو مح یآموزش یها  نظامهایی را برای  چالش

گاهاناه و هوشامندانیریده و مادیان پدیاات ااطالعات شاناخت مختصا یاز فناور یو عمق تحوالت ناش آن  ۀت آ
 یبازسااز یبارا یفرصات عنوان باه اندرکاران آماوزش در کشاور باشاد و   دست ین راهبردهایتر از مهم یکیتواند  یم

ساااخت  . ۱۳8۳)فااالون و شااارون،  اسااتفاده شااود یریادگیاا-سیتاادر نااد یاو تحااول در فر پرورش و  آمااوزشنظااام 
مطارح  یآموزشا یدر فضااْ نترناتیشادن ا یمایالدی باا جاد 90 ۀاست کاه از دها یعموضو یکیالکترون یمحتوا

 یکایالکترون ید محتاوایاتول اقادام باهها  از دانشاگاه یاریو بسا یخصوصا یها گاشته شرکت یها شد و در سال
 یزشاآمو یناوع محتاوا یکایالکترون یریادگیان عوامل مؤثر بر یتر از مهم یکی . ۱۳88، یو امام یاند )شکوه  کرده

گ تار و   باه محتاوا را سااده یاطالعاات و دسترسا یآور ن کااربران جما یمشاارکت بارخط با .استران یو تعامل با فرا
 دیاجد دگاهیادایان ن ی . همچنا20۱5و همکااران،  یمنجار شاده اسات. )هااجل یریادگیاتر کرده و به بهبود    یسر



 ۱0۱|      ها و استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی ...  فصل شش: روش

گ  شود. یران میفرا
طراحاان و متخصصاان آماوزش کاه شاود  یشانهاد مایپ یکایالکترون ید محتوایتول یها انوا  روش یبا بررس
سااتفاده هااا ا ن روشیاااسااتاندارد از ا یکاایالکترون یآموزشاا ید محتااوایاات تولیاانظاار گاارفتن اهم بااا در  یزبااان فارساا

آوردن اطالعاات،  ادیاآموزش حفاظ کاردن و باه  یجا هبنظر داشت که  ن نکته را در ید ایشه بایکنند. هرچند هم
 از دارند بفهمند.یکه ن  یدا کنند، بخوانند و اطالعات را زمانیم که چگونه پیده یآموزش مها  آن امروزه ما به

 منابع
و  یدر طراحا یبارشاناخت تیریماد . ۱۳9۴م )ی، اباراهیابوالقاسام، الهاه؛ یتایم؛ والی، ماریدین؛ پورجمشیزنگنه، حس

 .۱2۴-۱05 ،۴)1، یریاد یآموزخ و  یفناور ۀفصلنام در  .یکیالکترون یمحتوا دیتول
 یاددهیا زشیاآن در انگ ر یثأو تا یکیآموزش الکترون یمحتوا یاستانداردساز  .۱۳88)سمانه ، یم؛ امامیمر ،یشکوه
 یفنااااور ۀپژوهشاااکد :تهاااران .کیدددشدددهر الکترون یالمللددد ن کنفدددرانس  ددد نیدومددددر  شدددده ارائددده ۀمقالددد .یریادگیاااو 

 .تهران یشهردار ،یاطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاه
ن یحسا ی، مهادیفاردوس بااقر ۀترجما .یکدیالکترون یریاد ید یاسدتانداردها . ۱۳8۳شارون، باراون ) ؛فالون، کارول

 س هوشمند.مدار یآموزش یتوسعه فناور ۀمؤسستهران: . ککوچ

 در  شااهر تهااران. یدانشااگاه یها موجااود در کتابخانااه یکاایالکترون یهااا کتاب ی . بررساا۱۳87ده )یفاار، سااپ یماایفه
 .75-5۳ ، ۳)23اطالعات،  یعلوم و فناور ۀفصلنام

بااه  شیباار گاارا یکاایالکترون یهااا نقاش کاااربرد کتاب ی. بررساا ۱۳9۱) دهیفرشاا ،یضااامن ؛ترانااه ،یتیعنااا ؛حجاات ،یکنعاان
 یدانیددد اه ۀمجلددد در  .90-9۱ یلیاساااتان مازنااادران در ساااال تحصااا ینظااار ۀآماااوزان متوساااط در دانشمطالعاااه 

 .۳7-۳0 ، ۴)3، یاد یری الکترونیکی
 .ژ ییآتهران: . ین موسویامدیزاده و س میرضوان حک ۀترجم .یکیالکترون یریاد ی یها مهارت . ۱۳9۱، آلن )ککالر
و  یآباااد یجااه علیخد ۀترجماا .و علددم آمددوزخ یکددیالکترون یریاد یدد   .۱۳9۴) یچااارد ایر، ر ین؛ مااایکااالو ، روتککااالر

 .ییانتشارات دانشگاه عالمه طباطبا تهران: همکاران.
عواماال   ۱۳9۳) شااعله ،یگاادلیب ؛فخرالسااادات ،ینیرحساایم ؛آغافاطمااه ،ینیحساا تااا؛یر  ،مجتهاادزاده ؛فرنااوش ،لبناادگ

 یدانشااگاه علااوم پزشااک یارشااد مجاااز یکارشناساا انیدانشااجو دگاهیاااز د یکاایالکترون یریادگیاا تیااثر باار موفقؤماا
 .97-9۳ ، 2)۷ ،یآموزخ در علوم پزشک یراهبردهادر تهران. 

اطالعااات و آمااوزش  یآمااوزش اسااتاندارد در فناااور یمحتااوا . ۱۳88) محساان ،نژاد یمصاال ؛نیمحمدحساا، مهربااان
 .ران، فرهنگستان علوم، دانشگاه ته1404در  یکنفرانس آموزخ مهندسشده در  ارائه ۀمقال .یکیالکترون

 یکتااااب درسااا دیاااو تول یطراحااا . ۱۳9۱) یسااای، عیل؛ آرمناااد، محماااد؛ رضاااائی، اساااماعیزوارکااا ی، شااابنم؛ زارعاااینثااار
،  27)16، یپدژوهم و ن دارخ کتدم دانید اه در  .انیو نگارش دانشاجو یریادگیاآن بر  ر یتأث یو بررس یکیالکترون
82-98. 
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 فصل هفت:
 زبانان محور در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی سنجش آموزش

 به کمک فناوری

کرمی، سارا سردشتی  و پوریا محمدعلمی ،آذین ا
 امام رضا )   للیالم بیندانشگاه 

 

 همقدم
؛ 20۱0پاوهنر و لنتولاف، ) شاود می ادیاآماوزش  یکارآماد بارا ار یبسا یابازار عنوان باههماواره سانجش  گرچه از ا 
کاه تاوان گفات  م و مییسانجش هسات ی، درعمل کمتر شااهد کااربرد آموزشا 2020، گبریل و براون، 2007س، کارل  
گ یهاا ییتوانااباه سانجش محادود  شتر یب یکنون یابیارز  یها وهیش شاود )پاوهنر و لنتولاف،  خالصاه می رانیافرا

و  یدهاا نمااره یاساات کااه پااس از آمااوزش و باارا هیااثانو یساانجش اباازار ،یکنااون کااردیدر رو گاار،ید انیاا . بااه ب20۱0
 ،ساانجش انیاتاار م یقاو ونادیپکااه رساد  بااه نظار میشاود.  بالفعال افااراد اساتفاده می یهاا ییتوانااا ینساب یابیاارز 

 اساات؛ ساانجش ناادیافر بااه نااو  ینگرشاا ازمناادین یآموزشاا اهااداف یباارا یابیااارز هااای  روش از  اسااتفاده و  ،آمااوزش
داناش  یابیاباه ارز  فقاطسانجش  دگاه،یاد نیاا باا. کناد می توجاه «سانجش» ۀباالقو امکاناات ر یساا به که ینگرش

گ گیارا ۀهاای باالقو ارزیاابی تواناایی یکارآماد بارا یبلکاه ابازار ،شاود خالصاه نمی رانیبالفعل فرا ریازی  برناماه ،نفرا
گیران لنتولاف و پاوهنر، ؛ 20۱5، و همکااران پاوهنر ) شاود رف  مشکالت آموزشی افاراد محساوب می، و آموزشی فرا

کر دز یل؛ 2008  یهاا جنباه ر یتاالش کارد کاه ساا «محاور  سانجش آماوزش» ی  با معرفا2007س )کارل   .2002 ن،یو ما
چاون بلاک هم یشاود. محققاان ادآور یارا در آماوزش  ندیفرا نیا تیو نقش حائز اهم کند سنجش را ارائه یدیکل
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 سار یم چنادان ها سیساتم نیاا توساط یزباان یهاا مهارت ۀهما آماوزش و  سانجشو  گیارد، در بر می را محدودی
کا یهاا مهارت آماوزش و  یابیاارز  یبارا موجاود یها سیستم بیشتر . ستین  سااخته  یداریشان و )خوانادن  یادرا

و تکلاام  )نگااارش  یاایاجرا یهااا مهارتدر ارزیااابی و آمااوزش  یمطلااوب نحااو  بااه هااا از آن تااوان نمی و  اساات  شااده
 .  کرداستفاده 
و  افااازار  نرم ماااواردی معااادود، جز  باااهی، آماااوزش زباااان فارسااا یبااارا پاااژوهش حاضااار نشاااان داد کاااه عاااالوه، هبااا

. ه اساتنشاد طراحای ،کاردآن در ساطب کاالن اساتفاده از کاه بتاوان  محاور  سانجش آماوزش کاردیبا رو یستمیس
 دیاااو تول یطراحاا نیاااز  و  ،کااردیرو نیااباااا ا یآمااوزش زباااان فارساا ۀتر در حااوز گساااترده قاااتیتحق لااازوم مسااهله نیااا

آماوزش  ۀحاوز پژوهشاگران تاالش و  عازم ازمندین یفارس زبان گسترش. البته کند یم روشنمرتبط را  یافزارها نرم
 یهااا شاارفتیپ شاااهدروزه   کااه همااه یاساات. در جهااان بااا متخصصااان دانااش رایانااههااا  آنزبااان فارساای و تعاماال 

 کاه یفارسا باانباه آماوزش ز کاه دارد آن یجاا م،یهسات مختلاف یهاا بانز آماوزش در  ر یچشامگ و  مالحظاه قابل
باا در  ،تاوان می ناهیزم نیاا در شاود.  پرداختاه شتر یمردمان است ب نیو بازتاب فرهنح و سنت ا رانیزبان ملت ا
 آماوزش یبارا ،ایان پاژوهش باا مارتبط ۀشاد یطراح یها سیستم و  موجود یکردهایرو بیمعا و  ایمزانظر گرفتن 

زبااان  نیااا آمااوزش . همچناایناز فناااوری بهااره گرفاات یفارساا زبااان مختلااف یهااا مهارت ثر ؤماا و  جااام  ساانجش و 
 بااه یتاار   یتاار و در سااطب وساا  ثرتر و جاااابؤماا یا وهیبااه شاا تااوان اساات می مهجااور شااده یکااه تااا حاادودرا  وایشاا
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 شت:فصل ه
های   مهارت مجازی آموزش محتوای تولید و  تهیه در  الین استوری افزار  نرم کاربرد یندافر

 رویکرد ارتباطی اتخاذ با زبانان غیرفارسی به فارسی زبان ۀچهارگان

 زری سعیدی و زهرا تهوری
 عالمه طباطباییدانشگاه 

 

 همقدم
رایانااااه و اینترناااات در  کارگیری بااااهابعاااااد اخیاااار، بااااا پیشاااارفت فناااااوری اطالعااااات و ارتباطااااات، های  در سااااال

جدیادی بارای انتقاال و هاای  آماوزش نیاز روش زمیناۀ در گساترش یافتاه اسات.  مختلاف زنادگی بشار های  عرصاه
کاه حاصال تلفیاق آماوزش و فنااوری   پدیاد آمادهزباان  راهکارهاایی ناوین در آماوزشو داناش فاراهم شاده،  فهام

اخیار های  مجاازی در ساالهاای  در رشاد ساری  آموزش یادیار ز یسظهور اینترنت نقش ب ،دیگر  عبارت است. به
مجاازی    معتقد است، در واق  فناوری در اختیار آموزش قارار گرفتاه اسات. آماوزش2008داشته، چنانچه سان )

آماوزان امکاان برقاراری تعامال و ارتبااز  های جغرافیایی و زمانی را درنوردیاده و بارای بسایاری از زباان محدودیت
مختلااف باارای آمااوزش زبااان هااای  گسااترده از فناوری ۀاسااتفاد .اساات کااردهفااراهم را جهااانی وب ۀ شاابک یااقطر از 

گیرمحااور، باااز  در ایاان نااوع از نقااش معلاام  ،نیوجااود آورده اساات. بنااابراه باا پااایر  انعطافو  ،محیطاای تعاااملی، فرا
طاور  گرفتاه اسات. هماانآماوز شاکل  محوریات زباان بااهاا  درس  و کالسکرده جدید آموزشی تغییر های  شیوه
و نقااش  نیسااتنظااام ساانتی، محااور کااالس  عکس  معلاام باار انااد،   نیااز بااه آن اشاااره کرده2007یماای و همپاال )ل   کااه

آموزشااای های  توانناااد اساااتراتژی مااای ، معلماااان آماااوزش زبااااناسااااس این بر تساااهیلگر و راهنماااا را بااار عهاااده دارد. 
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  طلبد. می ا  را در این زمینه گستردههای  روست که پژوهش هروب
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 فصل نه:
 ها  کوئست وبآموزشی های  پتانسیل

 انآموز زباندر آموزش مهارت خواندن و درک مطلب به 

 فاطمه نامی
 صنعتی امیرکبیر دانشگاه 

 

 همقدم
گیااری گرایاای ثیر دیاادگاه ساااختأتاا تحاات) ۱995برناای دا  و همکااارانش در  و چااارچوب  ،محااور  مسااهله، فرا

در   شااود از آن بااه یااادگیری مبتناای باار پااویش نیااز یاااد ماای یی سااازنده کااه گاااهجو و   جسااتمبنااای  یااادگیری باار 
گروهای ارائاه کردناد. ایان ابازار کاه باه  و کاار  جو  و   جساتیاادگیری مبتنای بار  برایرا دانشگاه کالیفرنیا ابزاری برخط 

گیرنادگان را در محیطای مشاارکتی  درسان ایجاد میآموزگاران و م   سطتو، معروف شد 1کوئست وبنام  شود تاا فرا
گرایاای کااه باار اهمیاات تعاماال فاارد بااا دیگااران، جامعااه، محاایط  ینااد یااادگیری کنااد. هماننااد دیاادگاه ساااختاوارد فر
ثر از ؤری ماگارا نیاز قائال باه یاادگی دیدگاه سازنده کند، میکید أ ت )۱978و محتوای آموزشی )ویگوتسکی،  ،آموزشی

 ست. جو و   جستراه تجربه و 
هاای مختلاف  در آماوزش ریشاه در رویکردهاا و دیادگاه کوئسات وبتاوان دریافات کاه ایجااد و اساتفاده از  مای

محااور، یااادگیری باار مبنااای محتااوا، یااادگیری گروهاای، یااادگیری  مسااهلهگرایاای، یااادگیری  آموزشاای ماننااد ساااخت
گیری ، فصال مشاترک ایاان دیگر  عبارت باهگرایاای دارد.  و ساازنده ،محاور  پاروژه فعاال، یاادگیری مبتنای بار مناااب ، یاا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. WebQuest 
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کوئسات  ز اساتفاده از وبآماوزان پاس ا ها از افزایش چشمگیر مهارت خواندن زباان یافتههمچنین اعالم کردند. 
 ت داشت. یحکا
هاا  شاده اسات. بررسای کمتار شاناخته در ایارانکوئسات و کاربردهاای آموزشای آن  مفهاوم وب ایان، با وجاود 

کاه  هگونا . هماانشاده اساتآماوزش پزشاکی اساتفاده  ۀهاا تاا حادودی در حاوز کوئست وباز دهد که  نشان می
 پرورش و  آمااوزشتنهااا در  کوئساات نااه در کشااور مااا مفهااوم وب»، انااد   اظهااار داشااته۱۳92کریماای مااونقی و آرمااات )

  .۳5۳)ص. « عمومی، بلکه در آموزش دانشگاهی... مفهومی ناشناخته است

 گیری نتیجه
ناپاایری از زنادگی  فعال برخط به بخش مهام و جادایی ۀمیلیارد صفح ۳.5جهان مجازی با بیش از امروزه 

منبعاای سااودمند در  عنوان بااه دتواناا ماایهااا  آن صاافحات و محتااوای . ایاان 20۱5مااا تباادیل شااده اساات )آیاادین، 
فصال اشااره ایان گوناه کاه در  کوئست است. هماان . یکی از این کاربردها ابزار وبدگرفته شو آموزش به کار  ۀحوز

گاان تخصصای برایتوان ابزاری مفید  کوئست را می شد، وب گیری مفاهیم پیچیده، واژ هاای زباانی  و مهاارت ،فرا
هااای آمااوزش زبااان  آمااوزان در دوره ه مهااارت خواناادن و درک مطلااب در نظاار گرفاات. بساایاری از فارساایجملاا از 

باه علات  کوئسات وب ؛یابناد فارسی فرصت اندکی برای خواندن متون اصیل فارسی نزدیک به فارسی روزمره می
هاای در کاالس مساهلهایان حلی بارای رفا   راه  دتوان متون اصیل می ۀاستفاده از مناب  و پیوندهای برخط و ارائ

   .باشدآزفا 

 منابع 
در آماوزش زبااان هاا  آن  . رویکردهاای عماده در آماوزش خوانادن و نقاش۱۳9۴) ، احمادصافار مقادم ؛احادی، حوریاه
 .  88-۶۱، 13های خراسان،  نیناسی و  ویم زبا  در  فارسی.

ایرانددی  ۀمجلدد در  وم پزشااکی.کوئساات در آمااوزش علاا  . کاااربرد وب۱۳92کریماای مااونقی، حسااین؛ آرمااات، محمدرضااا )
 .  ۳۶۳-۳5۳ ، 5)13آموزخ در علوم پزشکی، 
فنداوری آموزشدی، اطالعدات و ارتباطدات،  در  کوئسات ابازاری بارای یاادگیری.  . وب۱۳89محمدی عزیزآبادی، سمیه )

26(2 ، ۱0-۱۳  . 
زباان بارای  ی فارسایهاای نوشاتار  . نقاش رساانه۱۳9۴وحیدی فردوسی، طاهره؛ علیزاده، علی؛ کامیابی گل، عطیه )
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 .  270-257، 21های زبان در  رن  انداز پژوهم زبان فارسی؛ چیم
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 فصل ده:
 واقعیت افزوده: وسیلۀ بهتدریس زبان فارسی 

 ها و محدودیتها  فرصت

  نویسان بابک خوش
 فلوریدای جنوبی امریکادانشگاه 

 صفا یزدیالهه 
 اهلل آملی اه آیتدانشگ

 همقدم
 کارگیری بااااهنااااوین امااااری بساااایار دشااااوار و هااااای  فناوری از امااااروزه تصااااور جهااااان معاصاااار باااادون اسااااتفاده 

ماارتبط بااا آن در زناادگی های  و برنامااههااا  و سااایر فناوری ،ها همااراه، رایانااههااای  نااوین از قبیاال تلفنهااای  فناوری
زباااان  ویژه باااه-مختلاااف در آماااوزش زباااان هاااای  فناوریز بااارداری ا بهرههمچناااین  .اسااات ناپاااایر  اجتنابروزماااره 
 ، 2008نویساان،  روزاناه )رشاتچی و خاوشهای  ضابط یادداشاتچون مختلفی های  در ابعاد و زمینه - انگلیسی

گیااااری اصااااطال   تااااأثیر ب ، 20۱9نویسااااان،  و تارنمااااای آموزشاااای )خااااوشای  چندرسااااانه طریااااق از زبااااان های  فرا
ثیر واقعیاات افاازوده باار مهااارت أ ، تاا20۱۴دگیری اصااطالحات زبااان انگلیساای )آماار، همااراه باار یااا  تلفاانهای  برنامااه

هاایی  فناوری  از یکای است. واقعیات افازوده  شدهمطالعه پژوهشگران  توسط  20۱۴خواندن )چینح و تیسای، 
 )باااریرا و همکاااران، داشااتهماارتبط بااا یااادگیری زبااان هااای  اخیاار نقااش پررنگاای در پژوهشهای  اساات کااه در سااال

کیر، 20۱8نویساااان و لااای،  ؛ خاااوش20۱2 ک و ساااا    و اساااتفاده از آواتارهاااا و 20۱9؛ هدیاااد و همکااااران، 20۱5؛ ساااوال
نویساااان  )خاااوش اسااات  تبااادیل شااادههاااا  از آماااوزش زبان ناپاااایر  جداییی ئاااواقعیااات افااازوده باااه جزهای  برناماااه
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که اوری در آماوزش زباان باه است که ایان فنا م و تنها زمان کوتاهییاین فناوری هست ۀهر روز شاهد توسع ازآنجا

ایاان مطالااب و محتااوای آموزشاای بپردازنااد.  ۀد خااود بااه توسااعیااکااار گرفتااه شااده اساات، معلمااان زبااان فارساای با
ان آموز زبااان در  تضاامینی باارای یااادگیری یااا افاازایش میاازان انگیاازه ،همچنااین در صااورت اسااتفاده از ایاان فناااوری

 وجود ندارد.

تصاور اسات. نخسات آنکاه  ر آموزش زبان فارسای چنادین ساناریو قابالواقعیت افزوده د کارگیری به زمینۀ در 
مطالااب و محتااوای آموزشاای بااا  ۀتواننااد مطالعاااتی را در خصااوص چگااونگی توسااع ماای پژوهشااگران ایاان حااوزه

تصاااور اسااات.  فنااااوری آموزشااای قابااال ۀدر حاااوز دسااات این از اساااتفاده از ایااان فنااااوری ترتیاااب دهناااد. مطالعااااتی 
محاور فنااوری  توانناد هام از ناوع تصاویرمحور و هام از مادل مکاان مای زباان فارسای ۀهمچنین پژوهشاگران حاوز

معرفاای  زمینااۀ در توانااد  ماای محتااوای آموزشاای خااود اسااتفاده کننااد. مطالعااات آتاای ۀتوسااع باارایواقعیاات افاازوده 
 ربیااترسااند و میازان یاادگیری و همچناین تجبان یاری آموز زبانمهارت خواندن  بهیا وقای   ،ها اشخاص، مکان

ا ،خصاوص این در . ددر ایان زمیناه را بررسای کناها  آن ی و کیفای و همچناین بررسای میازان یاادگیری مطالعاات کم 
 .  استبسیار مهم از نکات   ان در سطب دانشگاهآموز زبان )مثالً ان در سنین مختلف آموز زبان
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 فصل یازده:
 :در بافت دانشگاهی آموزش معکوس زبان

 ها و فرصتها  چالش

 نسرین عبدالملکی
 عالمه طباطباییدانشگاه 

 

 همقدم
 بااکاه  ،Woodland Park رساتانیدب یمیگاروه شا رانیادب ،بارگمن و سامز  بار  نخساتینرا  معکاوس کاالس ۀدیا

در سااعات  آماوزان دانش باتیغهاا  آن ید. چاالش هار دوکردناشاده بودناد مطارح  جاهمواچالش مشاترک  کی
 مدرسااه تاااشااان آموزان دانااشمحاال سااکونت  شاادندمتوجااه  موضااوع یریااگیپ از  پااس کااهکااالس آخاار بااود  یانیااپا

 و  لیادل نیهما باههساتند.  مناد عالقه یورزشا یها تیفعال به شدت هبها  آن ،گر ید یسو از دارد و  یادیز  ۀفاصل
معماواًل  ،نتیجاه در و  کردناد یمدرسه را زودتر تارک ما ،شد یرف برگشتشان به خانه مکه ص   یادیزمان ز  به توجه با

 باا یآموزشا ییهاویادئوبرگمن و سمز که موضوع سبب شد  نیادادند.  یرا از دست م یآموزش مطالباز  یبخش
و  ر یتصاااو بیااو ترک  نااتیپاورپو شآمااوز ،هااا سااخنرانیضاابط  یباارا نمایش صاافحهضاابط  یهاااافزار نرماسااتفاده از 

ک بگاارنادشاان آموزان دانش باا وبیاوتی طریاق از را هاا  آنسپس  و  تهیه کنند حاتیتوض  ،ترتیب این باه. باه اشاترا
 ز،)باارگمن و ساام شاد اجاارا یمیشاا یآموزشا یهااا دوره در  و  جااادیکااالس معکاوس ا 2008-2007یلیتحصاا ساال در 

20۱2  .  
 مااورد در تأماال  بااه منجاار  یآموزشاا یهاویاادئوبااه  وبیااوتی کاااربران ر گاایداز  یادیااز  شاامار  یدسترساا نیهمچناا
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 و  طراحاان مادرس، تیاترب انیامرب مدرساان، ازجمله نفعان یذ و  مسهوالن یبرا یمهم یکاربردها زبان آموزش
 -هماااه از  تااار  مهااام- و  یدرسااا یهاااا برناماااه طراحاااان محتاااوا، دکننااادگانیتول ،یآموزشااا یهاااا دوره برگزارکننااادگان

 و  یزبااان یمرزهااا یساااز یجهااان ناادیافر و  تااالیجید انقااالبباار آن، امااروزه کااه  عااالوه. باشااد شااتهدا انآموز زبااان
 یتحاوالت شاگرف هاا ملات نیبا تعامالت نیهمچن و  ها دهیا و  اطالعات تبادل در  و  است دهیدرنورد را ییایجغراف

گ یمناساااب، روشااا یمحتاااوا کارگیری باااهشاااده اسااات، باااا  جاااادیا توجاااه  تاااوان یمااا سااااختارمند  یو آموزشااا ،ر یااافرا
هادف خاود هماراه  آموزش باا مخاطباان   ر یرا در مسها  آن و  جلبها   نفر در سراسر جهان را به آن دوره ها ونیلیم

کادم»ادعا  نیموفق ا ۀکرد. نمون علاوم و ساطوح  یبارا یآموزشا یهاویادئو ۀیاکاه توانساته باا ته اسات «خاان یآ
اسات از  دیامخاطباان خاود را گساترش دهاد. ام فیاط یساو فار یسایانگل مانند ییها زبان کارگیری بهمختلف و 

 یفارسا زباانو  بگیارداساتفاده صاورت  تیازباناان نها یفارساریباه غ یآموزش زبان فارسا لیتسه یبرا طیشرا نیا
 داشته باشد. یماست، انعکاس جهان یمل و  یفرهنگ ر یناپا ییجدا بخشکه 
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 فصل دوازده:
 ی برخط آزاد در آموزش و یادگیری زبانهمگانهای  دوره

 امیررضا رحیمی
 تربیت دبیر شهید رجاییدانشگاه 

 

 همقدم
ایان در حاالی اسات کاه معلام  و  سانتی برگازار شاده، صاورت به های اخیار عمومااً  های آموزشی در سال کالس

ته اساات. در سااال داشاا آمااوزشرنگاای در اماار  نقااش کاام آمااوز  دانشتمااامی مناااب  و مطالااب را در اختیااار داشااته و 
از سااطوح مختلااف بااا  یآمااوزان دانشاینترناات برگاازار شااد کااه در آن  وساایلۀ بهاولااین کااالس آموزشاای باارخط  ۱980

یاادگیری برخطای بار مبناای  ۀدور 200۱ . در هماین راساتا، در ساال 20۱0)هانساون،  داشاتندتمامی نقاز حضاور 
 ۀاطالعااات و ارتباطااات و باادون هزینااهااای  ی فناوریکااارگیر باارای عمااوم بااا بااه دسااترس قابل  منااب  آموزشاای باااز و 

یاادگیری بارخط دیگاری  ۀخاان دور ، سالمان200۶ . بعد از آن، در سال 20۱۳اندازی شد )چن و پاندا،  راه نام ثبت
 منظور  بااهفیزیااک، معماااری، ریاضاای، شاایمی و دیگاار مباحاا  های  رشااته هااای آموزشاای در  کااارگیری فاایلم را بااا بااه

شااد )بالواتاای، خااان کااادمی آ منجاار بااه ایجاااد پلتفاارم  ،نهایاات در کااه  برگاازار کااردگیری ساانتی ایجاااد تحااول در یاااد
20۱۴  .  

مطاااارح کاااارد کااااه در آن را یاااااددهی باااارخط  سااااازی آماااااده ای مبناااای باااار  ایااااده 200۶در سااااال دیویااااد وایلاااای 
یااا تصااحیب دهنااد مطالااب را تغییاار  و  ،باشااند بااه مطالااب دسترساای داشااته راحتی بااهتوانسااتند  ماای آمااوزان دانش
را ایجااااد کااارد. یکااای از  1یااااددهی برخطااای باااه ناااام وایلااای ویکااای ۀاو دور ،در هماااین خصاااوص ؛ 20۱۴)ولااار،  کنناااد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Wiley Wiki  



 |   آموزش زبان فارسی با فناوری: از نظریه تا کاربرد   ۱98

شاااامل وجاااود دارد کاااه قاااوی در داخااال ایاااران بااارای ایااان فنااااوری آموزشااای  یحامیاااان و پشاااتیبانان  .2
باعااا  دلگرمااای و اساات و کشاااور های  و دیگااار دانشااگاه ،تهاااران، صاانعتی شاااریف، امیرکبیاار  انشااگاهد

و اسااتادان باارای اسااتفاده از ایاان فناااوری آموزشاای در یاااددهی و  آمااوزان دانشترغیااب هرچااه بیشااتر 
 شود.   می یادگیری زبان فارسی

هااای همگااانی  العااادۀ دوره  وقمزایااای ف ازجملااۀ غیاارهو  ،در زمااان، مکااان صاارفه به مقرونهای  هزینااه  .۳
در مقایسااه بااا یااادگیری ساانتی زبااان فارساای اساات. همچنااین یااادگیری مشااارکتی و بهبااود باارخط آزاد 

کمیات و کیفیات یاادگیری و یااددهی  دتوانا مای در زبان فارسی و دسترسی به منااب  معتبار ها  مهارت
 .  افزایش دهددر زبان فارسی را 

 درسااایهاااای  و روش ،اساااتادانمطالاااب،  را خاااواهبرابااار های  صاااتهاااای بااارخط همگاااانی آزاد فر دوره  .۴
و دبیااران باارای  آمااوزان دانشکنناادگان،  ظرفیاات براباار باارای توسااعه و پیشاارفت شاارکتو خااواه ، باشااد

 آورد. می فراهم ،یادگیری و یاددهی زبان فارسی
 آزاد به ایان مهام پایهای همگانی برخط  با اندیشه و تفکر بیشتر در چیستی و چرایی فناوری نوظهور دوره

و دبیاران در یاادگیری فارسای  آماوزان دانشتواناد بسایاری از نیازهاای آموزشای  بریم که کاربرد این فناوری می می
 محترم را در تدریس زبان فارسی برطرف سازد.
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2(5 ، ۴5-۶2. 
 https://faradars.org/about-us .درباره ما فرادرس )ب.ت . 
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 فصل سیزده:
 بحران: آموزش غیرحضوری در دوران

 19 گزارش معلمان زبان از بحران کووید

 دارا تفضلی
 استرالیا نیوکاسل  دانشگاه 

 

 همقدم
اسات.  مواجاه کارده هاایی چالش باا -طاور جادی باه-کرونا در سراسر جهان نظاام آموزشای را  شیوع بیماری

 گیری ر دوران هماهبناا شاده باود، د آماوز  دانشکه تا پایش از ایان بار اصال حضاور فیزیکای معلام و  ینظام آموزش
در طاول تااریخ،  ساابق شاد. ۀشاد یریز برناماه ۀباه شایو تربیات و  تعلیم ناپاایری کرونا دچار نقاص جادی و امکان

ثیر وقاااای  و أتااا تحااات مساااتقیماً  آماااوزان دانشو حتااای  ،گاااااران، مااادیران، معلماااان سیاسااات های گیری تصااامیم
بااوده اساات. ایاان  -گیاار  همااههااای  بیماری ژهوی بااهو -هااا  ا  همچااون جنااح و بیماری نشااده بیناای حاوادث پاایش

ناشای گزناد اضاطراب  ، و رهاایی از ایجااد امنیات براینو های  جوام  با خلق اندیشه بیشتر  کهمهم موجب شده 
بیماااری  گیری ن اندیشااه در دوران همااهیاادر امااان بماننااد. ا ای غیرمنتظاارهو   پرمخاااطرههااای  چنااین موقعیت از 

اقشاااار  ۀهمااا ساااازی متناساااب باااا وضاااعیت فعلااای بااارای آمادههای  شااایوه بااااکروناااا هموارساااازی مسااایری ساااهل 
نفعاان نظاام  ر رشاد افاراد جامعاه اسات، ذییآماوزش اماری ماداوم در مسا کاه آنجا از بوده اسات.  پرورش و  آموزش

، امار اجارای ایان  ۀ. اماروزه الزماباشاندد درصدد حفظ دائمی امنیات و ثباات آموزشای یآموزشی در هر شرایطی با
گیری غیرحضوری و برخط است.آموزش و   فرا



 |   آموزش زبان فارسی با فناوری: از نظریه تا کاربرد   2۱2

گیااران مطمااهن باشااهااای  ویروس آنتاای کااه بااه را هایی  ند. عااالوه باار ایاان، قساامت کنتاارل والاادین در دسااتگاهفرا
های  و خشااونت باارخط تیااو اذ آزار امکااان از  حااد ز بایااد فعااال کاارد تااا فرزناادان را تااایااشااوند ن ماای اینترناات متصاال

 از  و  ،باشااندبااا معلمااان در ارتباااز  -طااور متناااوب بااه- بایااد نینگاااه داشاات. همچنااین والااددر امااان  جنساای
گاه وضعیت تح گیر نیااز باه فضاای بهتاری بارای یاادگیری دارد یاا نیااز  که صورتی  در تا  باشندصیلی فرزندشان آ فرا

 ثرتری داشته باشند.   ؤشود حضور فعال و م می والدین در آموزش حستر  به حضور پررنح

 بندی جمع
گیاران  ،سسات آموزشی، معلمان، والدینؤهماهنگی و همکاری دولت، م ،بدون شک ارکاان  عنوان باه)و فرا

عواماال موفقیاات آمااوزش در شاارایط بحراناای همچااون ترین  تااوان از اساساای ماای را  اصاالی آمااوزش غیرحضااوری
 که از این شرایط بحرانای گرفتاه شاده توجاه و هایی  د به درسیبا ،اساس نیا دانست. بر  ۱9 شیوع بیماری کووید

کرونا نیاز ها را  آنروز کرد و حتی  را بهها  آن اصاولی و مساتمر دولات های  . تصامیمکاردارزیاابی  دائمااً  در دوران پسا
سسااات و ؤآمااوزش غیرحضااوری حتاای در دوراناای کااه بااا بحااران مواجااه نیسااتیم باعاا  حفااظ آمااادگی م ۀحااوز در 

گیاران در شارا ،آموزشای، معلماان، والادینهاای  نهاد تاوان  مای را ۱9 ن نظار، کوویادیاشاود. از ا مای ط بحراناییو فرا
گاااران دانسات تاا باا ارزیاابی  گیاران و سیاسات خصوص نزد تصمیم هی شرایط بحرانی آتی بزنح هشدار اولیه برا

آمااوزش  یهااا  اصاالی جهاات ارتقااا تیاااولوو  بپردازنااددقیااق و بررساای کیفیاات نظااام آموزشاای بااه نظااارت باار آن 
پاس از  ،کاه آیاا مانناد بسایاری از ماوارد دیگار  شاود میال مطارح ؤن سایا رو، ازاینغیرحضوری را مشخص سازند. 

را  یدرساتهای  ، یاا باا اساتمرار و تمارین، تصامیمکنیم مایرا فراموش  شده آموختههای  ن بحران، درسیعبور از ا
بسایاری از  ،شاود مای طور که در سطب آماوزش عاالی کشاور مشااهده سازیم  همان می برای چالشی دیگر آماده

کرونا کردهو میهااا  آموزشاای اقاادام بااه برگاازاری همایشهااای  و نهادهااا  ارگان  کشاا امااا باای انااد زگردهااای کرونااا و پسااا
باار نخواهااد داشاات.  در ای  اصااولی ازطاارف دولاات نتیجااههای  گاارفتن تصاامیم برگاازاری جلسااات باادون در نظاار 

و نظااارات والااادین و  ،سساااات آموزشااای و معلماااانؤو تحقیقاااات پژوهشاااگران، تجربیاااات آموزشااای مهاااا  پژوهش
گیااران  ثر بااا ؤچاارا کااه ایاان ارکااان باادون ارتباااز ماا ،باارد نمیراه بااه جااایی  و باادون پشااتیبانی دولاات تنهایی بااهفرا
 شد. ددن این مهم به سرمنزل مقصود خواهیمان  از رس که مطمهناً  استمعیوب ای  چرخه فقطیکدیگر 
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 توصیفی نامۀ واژه
گیاران  ۀیااک روش ارائا :یا آمووزش برناموه رفتارگرایااان،  ۀنظریا اساااس و خودآماوز اساات کاه بار  گام باه گام صااورت بهمطالاب بااه فرا

هاای بیشاتر و در ساطب  و ساپس باه کماک فنااوری رایاناه باا قابلیت فرد به فرد صورت بهو ابتدا  شد طراحی ،اسکینر  ویژه به
 شد. به کار گرفتهتری  کالن

و فرایناادهایی کااه بااه کمااک دانااش فناااوری باارای  ،هااا هااا، روش هااا، مهااارت از تکنیکای  مجموعااه: یبووه کمووک فنوواور آموووزش
 شود. میبه کار گرفته های آموزشی  تسهیل و ارتقای شیوه

عبارتی اسات کاه بارای اشااره باه  و  شود از آن با عنوان آموزش مبتنی بر فناوری نیز یاد می یگاه: ک فناوریآموزش زبان به کم
بارای آماوزش و یاادگیری یاک زباان  یو غیردیجیتال یهای دیجیتال کارگیری انوا  فناوری ها و روند به ای از فعالیت مجموعه
 رود.  به کار می

ای  شابکه و  ،ای انهیرا ،یریتصو ،یصوت یکیالکترون یکه با استفاده از ابزارها ای یوزشآمهای  تیفعال مجموعه: یآموزش مجاز
 ۀمانناد ارائا یآموزشا یهاا ، اساتفاده از روشیریادگیمرتبط با اهداف  ی: محتواستها یژگین ویا یو دارا ردیگ می صورت
سااخت داناش و و هاا،  محتاوا و روش ۀارائا بارایها  ف متناوع رساانهیا، اساتفاده از طیریادگیاباه  ککم براین یا تمریمثال 

  .رندگان مرتبط استیادگیمهارت که با رشد عملکرد 
 است. مطرح کردهموفق کالس آموزش زبان  ۀیشن برای ادارقوانین آموزشی که ن   از ای  مجموعه: یشنن   یموزشآاصول 

 ساپردن خااطر  باهکاه فراتار از  شاود مای اساتفادهو اندیشایدن  یاادگیری ای از  شایوه یفتوص یبرا یتفکر انتقاداز : تفکر انتقادی
و ، یاابی، ارز یالتحل باه آماوزان دانشدهاد کاه  مای ر  یهنگاام ی، تفکار انتقاادترین بیان سادهاست. در  یقاطالعات و حقا

 کنند. می استفاده پاسخبه  یدنرسیا استدالل  دستیابی به یبرا پویا ۀاندیشو از  پرداختهاطالعات  یر تفس
 محتوا نیاز دارد. ۀبهین سیتدر  یبرامعلم که  یدانش: معلم ییمحتوا-یدانش آموزش
کااردن   بهینااه باارای معلاام ییمحتااوا-یدانااش آموزشاابااه تلفیااق دانااش فناااوری بااا : معلووم ییمحتوووا-یآموزشوو-یدانووش فنوواور

 شود.  اطالق می آموزان دانشموزش محتوا به آ
کاه هادف آن مشاارکت تعااملی و دسترسای آزاد  اساتبارخط آزاد های  دوره ۀسرواژموک  :برخط آزاد )موک(همگانی های  دوره
 .  است از افرادای  گسترده ۀاینترنت به مجموع طریق از 

داناد کاه  ، یاادگیری را فراینادی اجتمااعی مایآموزشایبینی یا رویکرد  یک جهان عنوان به ،ییگرا ساخت : گرایی دیدگاه ساخت
طاای تعامال و همکاااری بااا جهااان  و  گرفتااه در ذهاان شاکل پاایش بااا دانااش از  هااای تاازه برقااراری ارتبااز میااان یافتااه باه دنبااال

گیران ر  می  شود. دهد و ساخته می پیرامون و دیگر فرا
 یشناسا ان ماردمشناس زبانمانند هلیدی و  ییگرا ان نقششناس زباناین رویکرد بر اساس باورها و تحقیقات  :ارتباطی رویکرد
د آماوزش ارتبااطی زباان توجاه باه زباان باه شاکل طبیعای و در بافات دنیاای واقعای چون هایمز  به وجود آماد. در رویکارهم

را بااه تعاماال طبیعاای بااه زبااان مقصااد  آموز  زبااانباارای برقااراری ارتباااز معنااادار اساات و ای  زبااان وساایله ،اساات و در واقاا 
 خواند.  میفرا

گیر مند و نوین به سنجش با اولویت آموزش فر یک رویکرد نظام :محور  آموزش سنجش  ار آن کارلس است.اگ که بنیاناست ا



 

 دوزبانه نامۀ واژه
کسفورد  نییآزمون تع  Oxford Online Placement Test سطب برخط آ
 TOEFL-CBT تافل یا انهیآزمون را

 Computer-Assisted Language Testing آزمون زبان به کمک رایانه
 Computer-Assisted Testing آزمون سازگار با رایانه

 Close-ended quizzes پاسخ بسته یها آزمون

 Computerized Leipzig Learning Test ای آزمون یادگیری لیپزیح رایانه
 Emergency Remote Teaching (ERT) دور اضطراری اهر آموزش از 

 Online teaching آموزش برخط

 Programmed instruction یا آموزش برنامه
 Just-in-time teaching هنگام هب آموزش
 Computer-Mediated Instruction رایانه واسطۀ بهآموزش 

 Flipped educators معکوس دهندگان آموزش
 Computer-Based Training ر محو آموزش رایانه

 Computer-based individual instruction یفردمحور -انهیرا یها آموزش
   Computer-Assisted Language Instruction (CALI) آموزش زبان به کمک رایانه

 Virtual teaching آموزش مجازی

 Virtual education آموزش مجازی
 Computer-assisted language learning and teaching یفناور کمک به زبان یریادگیآموزش و 

ررا ب   Mainframe computer انهیا 
 Online asynchronous communication tools زمان برخطهمریغ یگو و  گفت یابزارها

 Online synchronous communication tools همزمان برخط یگو و  گفت یابزارها
 Cloud-based tools بر بر ا   یمبتن یابزارها

 Online note-taking tools برخط یبردارادداشتی یابزارها
 Conceptual understanding یک مفهوما درا

 Computer-Mediated Communication (CMC)  رایانه وسیلۀ بهارتباطات 

  Connectivism ارتباز گرایی
   Synchronous Computer Mediated Communication (SCMC) یا انهیزمان راشده همیگریانجیارتباز م

 Dynamic assessment ایپو یابیارز 
 Formative assessment ارزیابی تکوینی
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